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PRAVIDELNÝ ČTYŘBOKÝ JEHLAN – ODCHYLKY

TABULKOVÁ HRA

Pro každou otázku v testu existuje právě jedna správná odpověď, kterou označíte
kliknutím na příslušné políčko. Tlačítko Odevzdat slouží k ukončení testu,
zobrazení výsledků a správných odpovědí.

Upozornění: Omlouváme se, zdá se, že soubor neotevíráte v
aplikaci podporující práci s Javascripty. Pro bezproblémovou
funkčnost tohoto PDF souboru si jej uložte na svůj lokální
disk a otevřete z tohoto disku v aplikaci Adobe Reader.



ODEVZDATHODNOCENÍ

Pravidelný čtyřboký jehlan má délku podstavné hrany a,
stěny tvoří rovnostranné trojúhelníky. Bod S je střed pod-
stavy ABCD, bod P je střed hrany AV . Určete odchylku
mezi D
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1. přímkami AD a DC :
30◦ 45◦ 60◦ 90◦

2. přímkami BV a BC :

3. přímkami BP a BV :

4. přímkami AD a V S:

5. přímkami AB a CV :

6. přímkami AC a DC :

7. přímkami AP a BV :

8. přímkami AC a DV :



Pozor, aby Sheldon Cooper nezačal žárlit!Dnes ses vážně překonal!Wow! Neříkají ti náhodou přátelé Wolfram? Nebo
snad Alpha?
Parádička!

Tomu říkám fajnová prácička!
Perfektní! Jen tak dál!Malý kousek a máš to doma.

Zkus to znova!
To bylo těsné. Příště to už bude

na plný počet bodů.
Jen jeden krůček od vrcholu.Skoro to máš.

Příště to zvládneš bez chyby!
Dobrá práce, ale Einstein zatím nejsi.Zkus to znovu, trénink dělá mistra!Buď optimista, polovina výsledků je bez chyby.Každý velký vědec v životě udělal nějaké chyby.

Vedl sis dobře.
Není to špatné, ale mohlo by to být lepší. . .Není to špatné, ale máš na víc!Hele, nejsi Ježíš, abys chodil po vodě.

Zpátky na zem!
Hej, mohlo to být i horší. . . .Zvládl jsi to,

ale je tady stále prostor pro zlepšení.
Unikl jsi pětce, ale to neznamená,

že se nemáš více učit!
Šetříš energii na příště?Mise se nezdařila. Příště to zvládneme.Ten trapný pocit, když dokončíš výpočet a tvůj

výsledek není ani jedna z možností. . . .
Ajaj, tvařme se raději,

že se to nestalo.
Tak tento test už nezměníš. Zkus jiný.Asi špatná konstelace hvězd. . .

Počet správných odpovědí:




